
Ji Dibistana Seretayî heta 

XWENDINGEHA NAVÎN Û 
XWENDINGEHA BILIND

Agahî jibo derbasbûna serketî



Eger hewcetiya we bi agahiyên zêdetirê heye, bi 
awayê rasterast serî li dibistana zarokê xwe an 
karzanê karên zarokan û perwerdehiyê bidin.

Rawêjkarên li beşa 
Karzanên karên zarokan û perwerdehiyê

Xanima Voß  0421 361-6413
Xanima Reinhardt  0421 361-4935
Xanima Hamann  0421 361-15230
Xanima Lamping  0421 361-10064
Frau Ilkgün  0421 361-42650

Weşan
Karzanên karên zarokan û perwerdehiyê
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

PIRSÊN NASYARNAVNÎŞAN

Pêvajoya wergirtinê bi çi awayî ye?
Di pêvajoya wergirtinê da, heta sedî 10ê cîgehan jibo 
babetên rewşa djwar tên berçavgirtin. Tevahiya cîgehên 
din li Xwendingehên bilind û heta sê yekê cîgehan li 
Xwendingehên navîn, bi awayê vebijartî anku tercîhî 
bo xwendevanên bi asta xebata jortir ji standardê tên 
raberkirin. Cîgehên Xwendingehên navîn bi awayê tercîhî 
bo xwenndevanên Dibistanên Seretayî yên terxankirî yên 
raberkirin. Eger hejmara hilbijartinê ji hejarama cîgehên li 
Xwendingehê wêdatirê biçe, şans e ku diyar dike.

Qanûnên rewşa dijwar kengê dê werin sepandin?
Di rewşa taybet da, babetên rewşa dijwar bi fermî tên 
naskirin:
• Zarokên ku nivîşkaniya wan a bedenî heye,
• Zarokên bi strêsa civakî ya jorê an
• Zarokên ku xwîşk û brayên xwe li heman Xwendingehê 

hene, di rewşa ku wernegirtin bibe sebeba pirsgirêkên 
malbatê.

Agahiyên zêdetir li vî warî da hûn dikarin li nav înternetê 
û danezanên nivîskî bibînin. Daxwaza rewşa dijwar divê 
beriya moleta navnivîsînê bi awayê rasterast bo dibistana 
ku we hilbijartiye were raberkirin.

Gelo zarokê min seratir ji asta standard e?
Eva ku zarokê we çiqsî serketî ye, hûn dikarin li rapora 
pêvajoya pêşketina hînbûnê wê yekê bibînin. Jibo hêjatiyên 
çendcûre li her desrekê, pîvana 1 heta 10 nîşan dide ku 
zarokê we çawa ew dersa hêvosiye. Hin Encamhebûnên 
seratir ji asta standard hene ku piştî nîvsala yekem ji pola 
4 va, Jibo dersên zimanê almanî û Bîrkariyê (Matematîk), 
pirtirîn puen li beşa 9 an 10. Bin. Wekî din, divê di çarçeveya 
9 an 10emîn de li her çar deveran herî kêm xaçek hebe.

Zarokê min kîjan zimanê biyanî hîn dibe?
Di her du cûreyên Xwendingehan, Engilîsî zimanê yekem 
ê biyanî ye. Ji sala 6 va, li Xwendingeha Navîn ew dikare 
zimanekî biyanî yê duyem hilbijêre. Li Xwendingeha Bilind 
duyemîn zimanê biyanî neçarî ye.

Tevlîbûn anku Entegrasiyonê çi wateyeka xwe heye?
Li Birêmênê zarokên bi kêşeyên hînbûnê an hewcetiyên 
taybet, bi awayî entegrebûyî anku tevlîbûyî dixwînin. 
Yanî hemî zarok li polekê bi hev ra dihêvosin. Bi vî rengî ku 
ewna digel hevtemenên xwe hîn dibin û gişt dikarin baştir 
potansiyl û şiyanên xwe yên nihênî bixebitînin. Ji billî viya, 
zemîneyeka visa mezin, hînbûna civakî û naverokî dabîn dike: 
Kesê ku tiştekî fêrî kesên din bike, bixwe jî wê baştir fêr dibe.

Lernen in 
Bremen

Kurdische 
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch, 
Französisch, Russisch, Bulgarisch, Türkisch, Arabisch, Persisch



Xizmetên rawêjakriyê
Rojên rawêjkariyê li Dibistana Seretayî û 
rûdanên agahkirinê li Xwendingeha Navîn û 
Xwendingeha Bilind

Bidawîhatian navnivîsînê
Forma navnivîsînê heta 9ê Kanûnê. Sibata 
2021 li Dibistana Seretayî ya taxa xwe radest 
bikin. Eger dixwazin ku dibistana xwe ya 
seretayî ji ya taybet bikin ya dewletî, ji kerema 
xwe forma navnivîsînê bidin karzanê karên 
zarokan û perwerdehiyê.

Pêvajoya wergirtinê
Eger têra xwe cih li yekem xwendingeha 
hilbijartî hebe, zarokê we dê li wir were 
wergirtin. Eger visa nebe, her xwendingeheke 
li gorî pêvajoya wergirtina xwe biryarê dide.

Biryardan
Hûnê peyamekê ji xwendingeha xwe ya nû 
bi navê agahiya pejirandinê werbigirin.
Eger tu yek ji xwestekên we neyên 
berçavgirtin, hûnê nameyekê ji Rêvebiriya 
Perwerdehiyê werbigirin. Ev rêvebirî piştî 
şêwirînê, xwendingeheka din pêşniyar dike.

Amadebûna jibo xwendingeha nû 
Xwendingehên wergir li bara qonaxên  
din dê we agahdar bikin.

VEGUHESTINA BO XWENDINGEHA 
NAVÎN Û XWENDINGEHA BILIND NÊRÎNEK LI SER DEMÊN RAWÊJKARIYÊ

Dêbavên hêja, heke zarokê we diçe pola 4. Dibistaneka tekmîlî 
hilbijêrin. We îmkana hilbijartina navbera Xwendingeha Navîn 
û Xwendingeha Bilind heye. Di her cûreyên xwendingehan 
da ew dikare tevahiuya bawernameyên xwendina gelemperî 
heta Dîplomayê bi dest bixe. 

Hûn dikarin Xwendingeha Navîn bi 
awayê azad jibo zarokê xwe hilbijêrin 
Hûn dikarin cihê xwendingehê bi awayê serbixwe 
û azad hilbijêrin. Ev her wiha derbarê cûreya 
xwendingehê jî heye, eger hûn beşdarî civîna 
şêwirînê ya li Dibistana Seretayî bibin.

Her sê bijardeyan bi kar bînin
Bi hetim sê cûreyên xwendingehên cûrbicûr 
ragihînin. Hilbijartina yekem, duyem û sêyem a we 
pilebendiyê nîşan dide. Li gorî sînordariyên şûnê, 
renge biqewime ku zarokê we di yekem xwendingeha 
hilbijartî da neyê pejirandin. Eger hilbijartina duyem 
û sêyem hatibin ragihandin, zarokê we di pêvajoya 
wergirtinê da tê berçavgirtin. Eger visa nebe, piştî 
rawêjkariya bi Rêvebiriya perwerdehiyê, dê bo 
xwendingeheka din were şandin. 

Ji tevahiya xizmetên rawêjkariyê sûdê werbigirin
Hilbijartina xwendingeheka navîn biryareka 
berpirsiyarane ye ku xwendingeh dikarin li vî warî 
da alîkariya we bikin. Dibistana Seretayî di nîvsala 
duyem da ji pola 4 va civîna gotûbêja digel dêbavan 
li dar dixe. Li vir jî hûn dikarin belgeya navnivîsînê 
bibînin. Di meha Kanûn û Çileyê da (Dec û Jan), 
şevên ragihabndinê li xwendingehên navîn û 
xwendingehên vbilind tên lidarxistin. Ji ber rewşa 
pandemiya heyî, ji kerema xwe agahdariya li ser 
rûpelê navîn a dibistana pêwendîdar not bikin.

XWENDINGEH AN XWENDINGEHA BILIND?






Xwendingeha Navîn

• Dîplomaya Xwendingeha Bilind 
piştî 13 salan tê wergirtin

• Xwendingeha bi çiqa kiryarî ji 
bo hemî xwendevanan

• Hînbûna hevpar di astên cûrbicûr ên kiryarî

• Piştevanî û daxwaza ji hemî ferasetan

• Qasa polê: 25

• îmek polê ji pola 5 heta 10 berdewan. Hevrêtî dike 

Xwendingeha Bilind 

• Dîplomaya Xwendingeha Bilind 
piştî 12 salan tê wergirtin

• Zêdebûna leza hînbûnê jibo xwendevanên bihêztir

• Hînbûna hevpar di asteka kiryarê da

• Dema pirtir a hînbûnê: heta 35 
saetên dersî di hefteyê da

• Qasa polê: 30

• Hînbûna zmanê duyem ji pola 6 va. Neçarî ye
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